Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

04.03.2021

Mini-PID for ”Implementering af
Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i
kommunerne”
Formål
Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne ”Fælles
Stamkort” og ”Aftaleoversigt”, samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.
Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et
samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker
og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområdet, eksempelvis
når der skal bookes nye tider til patienten. Aftaleroversigten giver patienter og deres pårørende et samlet
overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed
for at koordinere aftaler på tværs.
Patienter oplever at blive spurt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet.
Oplysninger som fx kontaktinformationer til pårørende bliver ikke delt mellem de forskellige parter.
Samtidig bruger sundhedspersoner ofte tid på at finde frem til de rette stamoplysninger. Fælles Stamkort
sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på
tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er
korrekte.

Kort beskrivelse af projektet
Løsningerne ”Fælles Stamkort” og ”Aftaleoversigt” er en del af programmet ”Et Samlet Patientoverblik”,
Programmet består ud over løsningerne ”Aftaleoversigt” og ”Fælles Stamkort” også af løsningerne ”Planer
og indsatser” og ”Patientens mål”.
”Aftaleoversigt” og ”Fælles Stamkort” blev afprøvet og evalueret i et pilotprojekt i Aarhus og Frederikshavn
kommuner, Region Midt- og Nordjylland samt udvalgte lægepraksis i de førnævnte områder.
I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at ”Aftaleoversigt” og
”Fælles Stamkort” skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved
udgangen af 3. kvartal 2021.
For kommunerne vil der både være aftaler på sundhedslovsområdet og servicelovsområdet. Deling af
borgernes aftaler på servicelovsområdet, fx hjemmehjælp, kræver en ændring i retssikkerhedsloven på det
sociale område, som forventes vedtaget, med ikrafttrædelse 1.1.2022.
KL har indgået aftale med MedCom om at yde implementeringsstøtte til alle landets kommuner i lighed
med den støtte, der blev givet ved implementeringen af Fælles Medicinkort og Fælles Sprog III.
Implementeringsstøtten er målrettet implementering af ”Aftaleoversigt” og ”Fælles Stamkort” i
kommunerne.
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Program for Et Samlet Patientoverblik indgår i Sundhedsministeriets Strategi for digital sundhed 2018-2022
og er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske
Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og
MedCom. Programledelsen og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

Opgavebeskrivelse
MedComs opgaver omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afholdelse af kickoff-webinarer for kommunerne
Afholdelse af værktøjsmøder (emnespecifikke informationsmøder) for kommunerne
Videreformidling af nyheder og andet af relevans for de kommunale projektledere
Udarbejdelse af hjælpematerialer til kommunerne, fx drejebog
Monitorering af implementering/fremdrift i kommunerne
Etablering og vedligeholdelse af borgervendt digitalt overblik for kommunernes ibrugtagning
Koordinering og samarbejde med EOJ-leverandører og SDS-programmet
Support og sparring

Bemærkninger til opgavebeskrivelse:
Det skal afklares mellem KL og SDS om MedCom forventes at varetage opgaver på kommuneområdet, efter
at løsningerne er implementeret i alle kommuner.

Tidsplan
Tids- og aktivitetsplan 2021/22:
Aktivitet
Q1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2021
Q2
Q3

Q4

Q1

2022
Q2
Q3

Q4

Afholdelse af kickoff-webinarer
Indsamling af bølge-/tidsplaner
Afholdelse af værktøjsmøder
Statusmøder med EOJ-leverandører
Monitorering af fremdrift i kommunerne
Hjælp og sparring til kommunerne
Test og certificering af EOJ-leverandørerne
Netværksmøder for kommunerne (potentielt)
Udrulning af Fælles Stamkort i kommunerne
Udrulning af Aftaleoversigt (SUL-aftaler)
Udrulning af Aftaleoversigt (SEL-aftaler)

Milepælsplan 2021/22:
#
1
2
3
4
5

Milepæl
Kickoff-webinarer afholdt for alle kommune
Bølge- og tidsplaner indsamlet
Relevante værktøjsmøder afholdt
Borgervendt overblik etableret
Alle EOJ-leverandører er testet og certificeret til
Fælles Stamkort

Plan
31. marts 2021
31. marts 2021
Q3 2021
Q3 2021
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Alle EOJ-leverandører er testet og certificeret til
Aftaleoversigt
85% af alle 98 kommuner har implementeret
Fælles Stamkort
85% af alle 98 kommuner har implementeret
Aftaleoversigt
Alle 98 kommuner har implementeret Fælles
Stamkort
Alle 98 kommuner har implementeret
Aftaleoversigt

7
8
9
10

Q4 2021
Q3 2021
Q1 2022
Q1 2022
Q2 2022

Bemærkninger til tidsplan
•

•

•

Teknisk løsning for Fælles Stamkort: Der er behov for lovliggørelse af anvendelse af
funktionscertifikater til opdatering af Fælles Stamkort. Hvis ændring af bekendtgørelse trækker ud,
kan det betyde forsinket udvikling for EOJ-leverandører.
Forsinket ibrugtagning hos specielt Region Syddanmark kan have betydning for gevinsten og
dermed motivation for de berørte kommunernes ibrugtagningstidspunkt. Lovhjemmel til deling af
servicelovsaftaler forventes vedtaget 1.1.2022. En evt. ændring her, vil have betydning for
ibrugtagning i kommunerne.
Op mod 15 kommuner er i udbud i implementeringsperioden, hvilket har betydning for de berørte
kommuners ibrugtagningstidspunkt.

Økonomi/ressourcer
Posteringstekst

År 2021

År 2022

IALT

Lønninger

550.000

550.000

1.100.000

Overheadudgifter

110.000

110.000

220.000

Møder/rejser egne

25.000

25.000

50.000

Konsulentbistand

15.000

15.000

30.000

182.000

182.000

364.000

0

0

25.000

25.000

50.000

It, øvrigt

0

0

0

Diverse, inkl. repræsentation

0

0

0

907.000

907.000

1.814.000

Mødegodtgørelse -og forplejning
Informationsmateriale
Konference, stand

IALT

Indstilling til beslutning
Det indstilles til MedComs styregruppe at MedComs implementeringsstøtteaktiviteter, som beskrevet i
denne PID, godkendes. Det bemærkes at der er usikkerhed om budgettet til fysiske netværksmøder, da
disse aktiviteter vil ske under hensyntagen til den aktuelle situation ift. CoVid19.
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